Sra. Esther Capella.
Honorable Consellera de Justícia
Generalitat de Catalunya

Senyora,
En primer lloc, volem expressar-vos el nostre complet desacord amb les
declaracions fetes ahir al programa Els Matins de TV-3 sobre els motius de la
dimissió del Sr. Josep Font, com a director del CP.Brians-1. Es fals i, vostè ho
sap, que l' origen del conflicte sigui la instal•lació de més càmeres al CP.Brians1, o la resistència als canvis organitzatius proposats pel director, sinó més
aviat, com sempre, en els mètodes i les formes utilitzades pel Sr. Font.
A tall d'exemple, el 14 de gener de 2013, en un escrit adreçat a un dels vostres
antecessors, el Sr. Germà Gordó, ja li comentàvem com un greu problema que
el Sr. FONT dirigia el CP. Lledoners amb un estil que provocava conflictes i
desacords.
I en centres com Lledoners o
poques càmeres.

Puig de les Basses, no tenen precisament

El problema, com sempre, deriva de l'ús que en fa el Sr. Font . De fet, en Josep
Font és el director de Catalunya que acumula mes queixes i denuncies en el
Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris, per aquest
tema.
Per que la realitat, Sra. Consellera, és que el Sr. Font ha tingut conflictes i
enfrontaments greus a tots els centres penitenciaris que ha dirigit en la seva
trajectòria professional, amb l'única excepció potser del darrer, el CP. Homes,
on tenia una tasca molt concreta que fer i tenia per damunt un organisme, la
CETOM, que es la que s' encarregava de gestionar tots els aspectes
relacionats amb el personal del centre.
Així mateix, en la reunió del passat dia 13, amb el Director General , tots els
sindicats ja vam deixar-li molt clar que el problema de Brians-1 és el tarannà
del seu director i no el projecte de modernització, homologació i dignificació d'
un centre com Brians-1, que tothom veiem necessari.

Per què, malgrat totes les dificultats, davant un canvi organitzatiu tan important
com és passar de ser un dels penals mes antics de Catalunya a convertir-se en
el centre de preventius de la província de Barcelona, els treballadors/es
penitenciaris de Brians-1 han seguit treballat amb total professionalitat, per
intentar seguir prestant el millor servei possible, malgrat totes les dificultats
d'un centre vell i amb notables deficiències estructurals per fer front a la seva
nova funció..
Lamentablement, també de les vostres declaracions , es pot interpretar una
forma de dubte sobre aquesta professionalitat. I en això, Sra. Consellera li
volem deixar molt clar que mai els treballadors penitenciaris ni els seus
representants, ens hem oposat a l' instal•lació de càmeres en les cel•les d'
aïllament
dels DERT o DE ni en altres espais comuns dels centres
penitenciaris, per que els primers defensors del model penitenciari català hem
estat sempre nosaltres.
Per tant, des del nostre sindicat, creiem que es totalment necessari una
rectificació pública d'aquestes afirmacions que poden donar peu a una mala
interpretació o a una imatge distorsionada, per no dir vexatòria, dels
treballadors penitenciaris de Brians-1.

Ben cordialment

Ramon J. Sabaté
Coordinador adjunt
Secció sindical presons
CATAC-IAC
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